
Kära medlem i föreningen Rönnells Vänner! 

Här kommer en post-påskhälsning från styrelsen!  

Sedan förra medlemsbrevet har vi haft vernissage för en av de båda vinnarna i 

skyltingstävlingen, dvs. samarbetet med Forsbergs skola för grafisk design som 

Rönnells Vänner drog igång tillsammans med Eva Wilsson, grafisk formgivare 

och lärare vid Forsbergs, samt Rikard Johansson på Rönnells.  Det fantasifulla 

skyltfönstret Cirkus Rönnells – skapat av Linnea Hedin, Amanda Helm, 

Christopher Svensson, Irina Huerta Silva och Alexandra Hahn – invigdes den 10 

mars och Björn Springfeldt höll ett mycket uppskattat tal, som bifogas detta 

medlemsbrev. 

Fredagen den 21 april kl. 17 är det dags för nästa vinnare och skyltfönster: 

Rönnells resor. Hjärtligt välkomna att se hur Maria Ågren, Alice Isakson, 

Josefina Widell Olsson, Emilia Wärlinge och Hampus Lewenhaupt har byggt sin 

skyltning och vad de har valt att lyfta fram ur Rönnells samlingar. Vin och salta 

pinnar serveras. 

Torsdagen den 6 april höll föreningen sitt sedvanliga årsmöte. Vi kunde då 

konstatera att antalet medlemmar har minskat. År 2016 hade 318 personer betalt 

medlemsavgift. År 2015 var vi 483 medlemmar. Styrelsen vill med anledning av 

detta påminna om att det är viktigt att Du förnyar Ditt medlemskap. Du som 

medlem bidrar till att Rönnells antikvariat kan fortsätta att vara en av 

Stockholms verkligt betydande kulturscener! I år har Rönnells med stöd från 

vänföreningen kunnat skaffa en mycket bättre högtalaranläggning än den som 

tidigare använts i antikvariatet.  Kom och lyssna till föredrag och konserter, de 

hörs mycket bättre nu! Vänföreningen har även bidragit till att antikvariatet har 

kunnat förvärva en större boksamling. 

Efter årsmötesförhandlingarna talade Maja Hagerman utifrån sin bok om 

rasbiologen Herman Lundborg, Käraste Herman. Hagermans pionjärarbete är 

den första biografin om Lundborg, som var föreståndare för världens första 

rasbiologiska institut: Statens institut för rasbiologi i Uppsala. Vi som hade 

förmånen att få lyssna till Hagerman fick ta del av en omskakande och 

fascinerande berättelse. Naturligtvis finns boken till försäljning hos Rönnells. 

Styrelsen vill påminna om att vi numera skickar ut medlemsbrev endast i digital 

form. Posthanteringen är kostsam och vi lägger hellre tryck- och portokostnader 



på direkt stöd till Rönnells. Så håll koll på utskicken från Rönnells samt 

vänföreningens webb och facebook! 

Än en gång: Du som medlem är viktig för att Rönnells mångfasetterade 

verksamhet skall kunna fortsätta. Ditt medlemskap innebär många fördelar. 

Förutom att du får möjlighet att aktivt stödja denna oumbärliga kulturscen får du 

20% rabatt på inköp i antikvariatet samt 10% på nätköp. Medlemsavgiften är 

oförändrad: 250 kronor per person och år (som räknas från den månad då 

medlemskap tecknas) samt 150 kronor per tillkommande person i samma 

hushåll. Plusgiro 46 71 39-2. Hjälp gärna till med att värva fler medlemmar. 

Vi ses på Rönnells! 

 

Hjärtliga hälsningar från styrelsen 
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